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Andebol
Callidas não participa
no nacional da 3.ª divisão

A nova Direcção do Callidas Club (Vizela) decidiu 

não inscrever a sua equipa para o próximo campe-

onato nacional de andebol da terceira divisão. Já 

foi confirmado à Federação de Andebol de Portugal, 

onde igualmente ficou dito que o clube vai continuar 

a apostar na formação.

Para além disso, o Callidas vai recuperar a prática 

de andebol feminino, com a inscrição de duas equipas, 

nos escalões de infantis e iniciados.
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Andebol
Equipa das AEC’s de Vila Cova 
em torneio nacional

Uma equipa de pequenos atletas de andebol de 

Barcelos, com idades ao nível do 1.º ciclo do ensino 

básico, participou no último fim-de-semana, no Maia 

Handball Cup. Tudo surgiu com a Actividade Física e 

Desportiva, das Actividades de Enriquecimento Curri-

cular, (AEC’s) desenvolvidas pelos alunos do 1.º ciclo 

do Agrupamento de Escolas de Vila de Cova, ao longo 

do ano lectivo. 

Entre as diversas modalidades praticadas, acabou 

por ser o andebol a formar uma equipa de jovens 

atletas que representaram o concelho de Barcelos 

naquele torneio. No primeiro jogo a equipa de Vila 

Cova perdeu por 12-11 e no segundo venceu o Sal-

gueiros por 18-8.

Equipa de andebol de Barcelos

DR
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AGENDA DIÁRIA
MODALIDADES

FUTEBOL • 2.ª Pré-eliminatória da Liga Europa, 2.ª
mão": CD NACIONAL-FH Hafnarjardur (Islândia), 19h45,
Estádio da Madeira, na Choupana. • Treinos do Marítimo,
às 9h30 na Camacha e às 17h00 em santo António. •
Madeirense Alex integra a Selecção Nacional de Sub-20
que vai participar no "Mundial" da categoria.
TÉNIS-DE-MESA • A AAUMa organiza o 5.º Campeonato
Europeu Universitário de Ténis-de-Mesa, no Pavilhão
Bartolomeu Perestrelo, até domingo. • Ana Santos, Ma-
riana Gonçalves e António Jorge Fernandes no Campeo-
nato da Europa de Jovens, em Kazan, na Rússia, até
domingo.
ATLETISMO • Manuel Fernandes (Marítimo) no Europeu
de Juniores em Talin (3.000 metros), na Estónia, até do-
mingo.

DIVERSOS • O CS Marítimo promove o "Campo do Gar-
ras", até dia 29. • Campo de Férias da Escola da APEL,
até amanhã. • "Férias Curtidas 2011", pelo Centro Cul-
tural e Desportivo Luís de Camões, até dia 4 de Setem-
bro. • "Férias no Golfe", no Campo do Palheiro, até dia 2
de Setembro. • Inscrições para a 3.ª edição "Água de
Pena Férias Jovens", ate dia 27. • 16.ª Edição das Férias
Desportivas de Santana, pelo CDR Santanense, até 2 de
Setembro. • Campo de Férias "Milan Calcio Clinic", no
Centro Desportivo da Madeira, na Ribeira Brava, até dia
31. • "Summer Camp" - mega-campo de férias desti-
nado a jovens com idades entre os três e os 15 anos, no
Estádio da Madeira, na Choupana. • Inscrições para a 3.ª
Maratona de Futebol de 7 "24 Horas de Futebol" pelos
Veteranos do CF União.

VELA • O velejador olímpico madeirense J oão Rodri-
gues emWeymouth (Inglaterra), até dia 15 de Agosto.
ANDEBOL • Nuno Silva e João Ferraz (Madeira SAD) in-
tegram a Selecção Nacional de Sub-21 masculinos no
Camp. do Mundo de Juniores, na Grécia, até dia 31. •
AD Camacha com quatro equipas no "Maia Handball
Cup", até domingo.
NATAÇÃO • Escolas de Natação do Nacional, nas pisci-
nas da Jaime Moniz e nos Álamos. • Campo de Férias
dos Salesianos, até dia 31.
JUDO • Inês Lopes (Naval do Funchal) na Taça da Eu-
ropa e Estágio da UEJ, para Juniores, em Paks, na Hun-
gria, hoje.
CICLISMO • Edição 2011 da Volta a França em Bicicleta,
até domingo.
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> redacção

A selecção nacional de sub-21, orientada
por Rolando Freitas, continua a somar
vitórias no Campeonato do Mundo, que
decorre na Grécia, até ao próximo dia 30. 
Depois de ter ganho ao Canadá e à Hun-
gria, Portugal venceu, na 3.ª jornada, a
selecção do Irão (36-25). 

Portugal entrou bem no jogo e con-
seguiu um parcial de 6-0, já que só depois
do oitavo minuto de jogo o Irão con-
seguiu chegar pela primeira vez à baliza
nacional. Ao intervalo, a selecção das
quinas vencia por 17-15. 

Depois do descanso, as duas selecções
mantiveram o intenso ritmo e continua-
ram a protagonizar um jogo muito dis-
putado. Mas a quinze minutos do final do
jogo, Portugal voltou a destacar-se e a se-
lecção iraniana já não conseguiu acom-
panhar o ritmo luso, que fechou a vencer
por 36-25. 

Rolando Freitas diz ter sido “um jogo
extremamente difícil, como o são todos

os jogos do Mundial” e lembrou que a
equipa “lutou bastante por esta vitória”. 

“Foi um resultado merecido”, concluiu. 
O mundial de andebol de sub-21 retoma

amanhã, dia em que Portugal vai jogar
com a Espanha (pelas 16.30 horas locais)
- que, na 3.ª jornada, venceu a Suécia, por
27-26. 

ANDEBOL

Portugal soma terceira
vitória no Mundial sub-21

DR

Em três jogos, Portugal soma três vitórias
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Andebol: mundial sub-21

Portugal continua a vencer
A selecção portuguesa de 

andebol sub-21 somou, on-
tem, terceiro triunfo na fase fi-
nal do campeonato do mundo 
que está a decorrer na Grécia, 
ao bater o Irão por 36-25.

O triunfo permite à equipa 
orientada por Rolando Freitas 
manter a liderança do Grupo 
D e garantir desde já a pre-
sença a próxima fase da com-
petição.

Ontem, frente ao Irão, Por-
tugal sentiu algumas dificul-
dades até ao intervalo, altu-
ra em que vencia por 17-15, 
mas na segunda parte dis-
parou e alcançou uma nova 
goleada – com sete golos de 
Gilberto Duarte – permitin-

do-lhe seguir com vantagem 
sobre a Espanha na diferen-
ça de golos.

Hoje é dia de descanso na 
prova. Amanha, Portugal de-
fronta a Espanha.

Rolando Freitas: 
«tivemos de lutar 
bastante»

O técnico Rolando Freitas 
reconheceu, no final, que este 
«foi um jogo extremamente di-
fícil, como o são todos os jo-
gos do Mundial. Às vezes pen-
samos que esta equipa, por-
que perdeu por muitos com 
outra, é fraca, mas não é as-
sim. Tivemos de lutar bastan-
te por esta vitória». Rolando Freitas, seleccionador nacional

DM
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Europeus de andebol e futsal 

UMinho nos quartos-de-final
Após ter “cilindrado” na es-

treia, a equipa de andebol da 
UMinho voltou a mostrar a sua 
supremacia no campeonato 
da Europa universitário que 
está a decorrer na Finlândia 
“esmagando” desta vez a sua 
congénere croata de Osijek 
por 47-24.

Com este resultado o con-
junto de Gabriel Oliveira ga-
rantiu o primeiro lugar do gru-
po e a passagem aos quar-
tos-de-final.

Os minhotos chegaram ao 
intervalo a vencer por 21-12. 
Na etapa complementar, e já 
com a equipa em rotação, o 
nível manteve-se elevado e as-
sistiu-se, nas palavras do téc-
nico minhoto, a um “autêntico 
massacre”. O resultado final de 
47-24 frente a um adversário 
que se classificou em 8.º lugar 
em 2010, e a quem a UMinho 
então bateu por 27-19, é de-
monstrativo do momento de 
forma dos actuais vice-cam-
peões europeus.

Hoje os minhotos têm o úl-
timo embate da fase de gru-
pos frente aos polacos da Es-
cola Superior de Educação 
de Kalisz.

No europeu de futsal, a de-
correr na Croácia, os minho-
tos não conseguiram repetir 

a boa exibição da véspera e 
sofreram uma pesada derro-
ta (5-0) frente aos espanhóis 
de Valência.

Neste encontro estava em 
causa a conquista do primei-
ro lugar do grupo e, conse-
quentemente, o acesso di-
recto à próxima fase da com-
petição. 

Os estudantes da UMinho 
entraram algo desconcentra-
dos na partida e permitiram 
que o adversário se adiantas-
se cedo no marcador. Apesar 
de uma notória melhoria ao 
longo da primeira metade, as 

oportunidades criadas não fo-
ram traduzidas em golo. Os es-
panhóis marcaram novamen-
te, através de um livre estuda-
do, e a desvantagem de 2-0 
permaneceu até ao período 
de descanso.

Para a segunda parte, os 
minhotos voltaram decididos 
a dar a volta ao resultado. Os 
adversários no entanto man-
tiveram-se bastante coesos 
no capítulo defensivo e mos-
traram-se terrivelmente efica-
zes nas poucas oportunida-
des criadas. 

Os três golos conseguidos 

pelos espanhóis neste perío-
do terminaram com as hipó-
teses de reviravolta dos atle-
tas da UMinho. A conten-
da acabou por findar-se com 
um resultado algo exagera-
do (5-0) perante aquilo que 
ambas as equipas mostraram 
em campo.

Apesar da derrota, a UMi-
nho segue firme nas suas as-
pirações. Hoje, às 10h30 (hora 
local), os minhotos enfrentam 
a Universidade de Bath (In-
glaterra) numa partida onde, 
quem perder, se despede da 
competição.

Equipa de andebol da Universidade do Minho

DR
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A seleção portuguesa de andebol
sub-21 mantém o pleno de triunfos
em três jornadas doCampeonatodo
Mundo da categoria, após vencer
ontem o Irão, por 36-25, em Saló-
nica, Grécia. Depois de terem ven-
cido oCanadá (49-17) eHungria (32-
21), os pupilos de Rolando Freitas
entrarammuito confiantes e comum
parcial 6-0 deram um bom passo
rumo ao objetivo, apesar de ao in-
tervalo a vantagem ser de apenas
dois golos (17-15). O equilíbrio man-
teve-se na etapa complementar, até
que os lusos, com um ritmo de jogo
muito elevado, quebraram o adver-
sário fisicamente e com isso foram
avolumando o resultado até aos 11
golos com o 36-25 final.
“Foi um jogo extremamente difícil,

como o são todos os doMundial. Às
vezespensamosqueestaequipa,por-
que perdeu por muitos com outra, é
fraca, mas não é assim. Tivemos de
lutarbastanteporesta vitória”, vincou
Rolando Freitas. O selecionador re-

� CAMPEONATO DO MUNDO DE ANDEBOL DE SUB-21 DISPUTA-SE NA GRÉCIA

Depois de cilin-
drar o Canadá e
a Hungria, a Se-
lecção Nacional
de andebol
somou esta
terça-feira mais
uma vitória no
Campeonato do
Mundo de sub-
21 que está a
decorrer na Gré-
cia. Hoje Portu-
gal descansa e
quinta-feira de-
fronta a Espa-
nha, com quem
reparte a lide-
rança do Grupo
D, com seis pon-
tos, mais dois do
que a Suécia:
Hungria, Irão e
Canadá ainda
não pontuaram.

Portugal vence Irão
e soma terceira vitória

sumiu o desafio: “Entrámos muito
bem, a defender bem e a conseguir
lançarocontra-ataque,mascedoper-
demos essa agressividadedefensiva e
o Irão conseguiu recuperar. Chegá-
mos ao intervalo a ganhar por dois
e a controlar o jogo, mas permiti-

mos que o Irão se aproximasse. De-
pois do intervalo, os jogadores per-
ceberam e entraram novamente
bem no jogo, a jogar com clareza e,
a partir daí, o jogo ficou mais sim-
ples e fomos mais eficazes a defen-
der. Foi um resultado merecido”. 1
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